MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 09 DE GENER DE 2017.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ

REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. RAUL SERRA PLANA
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
S' EXCUSAREN:
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a nou de gener de 2017, essent les vint hores, a la Sala
de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, assistits
pel secretari general de l'Ajuntament Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en primera
convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament convocats per
ahui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 02 de gener de 2017, per a celebrar
sessió ordinària i pública.
Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que
formen la Corporació Municipal, el president obre la sessió amb el següent,
ORDRE DEL DIA
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1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 22 DE DESEMBRE DE 2016:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 22 de
desembre de 2016, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la
seua transcripció al llibre d'actes corresponent.
2) APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ANY 2016,
PRESENTAT PEL SERVEI DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE LA DIPUTACIÓ
DE VALÈNCIA:
Es ret compte de la gestió recaptatòria presentada pel Servei de Recaptació de la
Diputació de València, formalitzada a través del Compte de Recaptació de l’exercici de
2016 dels tributs municipals de Benifairó de la Valldigna, tant per valors rebut com per
valors liquidacions, així com en voluntària com en executiva, amb el següent resum en
euros:
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75.046,39

20.617,78
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222.872,40

855.565,18
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TOTAL

297.918,79

876.182,96

118.628,46

737.251,74

74.209,39

55.532,42

425.736,66

Atés, pel que respecte a les baixes, que durant l’exercici 2016 el Servei de
Recaptació ha comunicat i relacionat el motiu de les mateixes, d’acord amb el que regula la
vigent Llei General Tributària, Reglament General de Recaptació, Llei General
Pressupostària, en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats, en
relació amb la declaració d’insolvència del deutor, o en relació a la correcció d’errors
materials o de fet.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:

a) Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l’exercici de 2016 dels tributs
municipals de Benifairó de la Valldigna, tal i com la presentat el Servei de Recaptació de
la Diputació de València, per tant aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de
cobrament, segons consta en el Compte presentat.
b) Que per Intervenció i Tresoreria es realitzen els assentaments comptables que
calguen segons resulta del Compte de Recaptació aprovat en l’apartat anterior.
3) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS:
Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació
Municipal, del que segueix:
A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 de desembre de
2016 fins el dia 31 de desembre de 2016, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 05-12-16, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el dia 12 de desembre
de 2016.
De 195-12-16, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el dia 22 de desembre
de 2016.
- CONTRACTACIÓ,
De 07-12-16, aprova Pla de seguretat i salut per a les obres “Reforma
d’instal·lacions i revestiments piscina municipal” incloses en el programa
provincial IFS-2016.
De 07-12-16, aprova Pla de seguretat i salut de les obres “Reforma el patí interior
de les escoles municipals” incloses en el programa provincial IFS-2016.
De 29-12-16, inici devolució de fiança definitiva per les obres “Reparacions en
Vestidors del Poliesportiu”, a Construccions i Reformes MOREMAVALL, C.B.
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS,
De 01-12-16, atorga conformitat a la comunicació d’activitat innòcua presentada
per Pilar Ferrando Alberola, per a Comerç al Detall de Drogueria i Perfumeria en
Pl. Pintor Sorolla, 9.

- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 02-12-16, a Frutas Bollo, SA, reformes en oficines, Av. Valldigna s/n.
De 15-12-16, a Julian Alcoriza Ballester, llicència ocupació vivenda swita en
parcel·la 347 del polígon 14
De 27-12-16, a Vicente Bel.lan Mifsud, rasa en camí “Fondo” per a xarxa de reg
- BENS,
De 21-12-16, autoritza ús Sala Exposicions, a Confraria La Dolorosa, pel dia 23 de
desembre de 2016.
- TRESORERIA,
De 19-12-16, aprova liquidació 11/2016 per la taxa d’ocupació del domini públic
amb materials de la construcció.
- INTERVENCIÓ,
De 01-12-16, inici expedient modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de 2016.
De 05-12-16, aprova expedient modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de
2016.
De 07-12-16, inici expedient pressupost municipal per a l’any 2017.
De 15-12-16, considera definitivament aprovat expedient modificació de crèdits
núm. 2 del pressupost de 2016.
De 15-12-16, aprova reconeixement extrajudicial d’una factura de 2015, per import
de 50,97 euros.
De 22-12-16, determina el pagament a portaveus municipals per assistència a dos
reunions informatives
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a 31 de
desembre de 2016, i des del dia 01-01-2016, han tingut entrada 1165 escrits, i han tingut
eixida 1268 escrits. I que a data d'avui, des del dia 01-01-2017, han tingut entrada 14
escrits, i han tingut eixida 17 escrits.
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
4) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, no es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o
als Regidors amb delegació.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 20:30 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.
Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 06 de febrer
de 2016. I s'estén en ............... pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números
......... a .................., la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de conformitat amb l’article
110.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
per a la seua enquadernació.
L'Alcalde,

Josep Antoni Alberola Verdú

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

